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ABSTRACT 

Short story, by definition, is a collection of acts and facts sequentially arranged and woven into a general 

theme under the shadow of personal perception. Often revealing various interactions, conflicts and 

associations between the charecters, short story genre of literary writings can be considered to be 

expression of life of all its sections and fractions represented in words depicting external events and 

internal feelings. The difference between the story and the real life is that the life is absolute and the story 

is specific. It is a narrative piece of prose which takes from half an hour to two hours to complete making 

it possible for it to be easy read easily in a single session. It is an interesting fact that if a novel is 

compressed, it becomes a short story, and if a short story is expanded, it becomes a novel. However, to 

some extent, there is a different between these two. The first thing that we notice is that the stories have 

existed in every age, are more youthful, and are considered to be the oldest literary genres from the 

historical viewpoint. According to a very description explanation of this genre, short story is a literary 

narrative tale with a relatively simple plan and a specific event about any of the aspects or events of life, 

arranged logically, with limited description about the characters and events, as it concludes in short span 

of time, though providing a meaningful conclusion in spite of being limited so far as its duration is 

concerned.  

This paper will throw some light on Arabic Short story as a literary genre, its origin, and development. The 

contribution of luminary Arabic short story writers will also be elaborated. These contributions extensively 

nourished this literary genre from time to time with a new zeal and style, leaving the generations following 

them indebted for their literary heights.  
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 صامللخ

القصرية عبارة عن أ فعال و وقائع مرتبة ترتيبا س ببيا تدور حول موضوع عام وتصور الشخصية و تكشف عن رصاعها مع الشخصيات القصة 



AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR) 

Vol.3, Issue 1, Jan-17 to Jun-17 

 

 

Australian Research Journals (www.australianresearchjournals.com.au) 

Page 41 

و ساعتني يعىن ْاهنا أ  و يه معل روايئ نرثي يس تدعي لقرائته نصف ساعة  .ن القصة يه التعبري عن احلياة بتفصيالهتا و جزئياهتا. ا  خرىال  

ويف هذه ادلراسة نلقي الضوء عيل نشأ ة القصة العربية وتطورها يف خمتلف املراحل والعصور  بسهوةل يف جلسة واحدة. رأ  ن تقأ  قصة ميكن 

ىل مسامهة   ال دابء البارزين اذلين أ وقفوا أ قالهمم لل دب العريب عامة وال دب القصيص خاصة.ابل ضافة ا 

  القصة يف العرص اجلاهيل وال ساليم 

ن لفظة قصة ليست من منا ورد ذكرها ىف الرتاث الادىب والعلمى القدمي. اكنت للعرب  ا  ال لفاظ اجلديدة الىت دخلت اللغة العربية حديثا وا 

رب. قصص وهو ابب كبري من أ بواب أ دهبم وفيه دلةل كبرية عىل عقليهتم. واكنت لهذه القصص ىف اجلاهلية ال نواغ اخملتلفة من أ مثال أ ايم الع

احلربية الىت وقعت ىف اجلاهلية بني القبائل كيوم داحس والغرباء ويوم الفجار ويوم الالكب أ و كام وقعت بني بعض  وىه تدور حول الوقائع

نترص فيه العرب. واكنت هذه القصص موضوع اجلاهليني ىف مسرمه مث ىف  العرب أ و أ مم أ خرى كيوم ذى قار واكن بني بىن شيبان والفرس وا 

سالهمم. قيل لبعض أ حصاب رسول  ذ خلومت ىف جمالسمك؟ قال كنا نتناشد الشعر ونتحدث ا  هللا صىل هللا عليه وسمل ما كنمت تتحدثون به ا 

واكن أ حاديث الهوى نوع أ خر من القصص ىف اجلاهلية وهذا كثري ىف كتب ال دب كقصة املنخل اليشكرى واملتجردة زوج . 1بأ خبار جاهليتنا

ذكل ىف قصص. واكن هناك نوع أ خر من قصص العرب أ خذوه من أ مم أ خرى وصاغوه ىف قالب يتفق النعامن وما اكن بيهنام من عالقة وما قيل 

 ذوقهم كقصة رشيك مع املنذر. وقد عرفت العرب ىف اجلاهلية قصصا كثرية عن الفرس أ يضا واكنوا يرووهنا ويتسامرون هبا.

مل وقد جاء ىف القرأ ن الكرمي كثري من القصص ادليىن الراىق فال نبياء ونرى بعد ذكل أ ن أ نزل هللا القرأ ن الكرمي عىل رسوهل صىل هللا عليه وس

براهمي  سامعيلوالرسل وال مم الغابرة وما تقلبت به ال حداث معروض ىف نسق قصىص سائق كقصة نوح عليه السالم وقومه و قصة ا  علهيام  وا 

ن سورة كرمية حتمل هذا العنوا ن "القصص". وقد جاء لفظة "القصص" ىف القرأ ن الكرمي السالم وقصة يوسف وقصة موىس وفرعون حىت ا 

ن كنت من قبهل ملن الغ ليك هذا القرأ ن و ا  وقال ىف موضع  2.فلنياعدة مرات كام قال هللا تعاىل حنن نقّص عليك أ حسن القصص مبا أ وحينا ا 

ذ يروى ومل خيل حديث الرسول صىل هللا 3.أ خر وقّص عليه القصص قال ل ختف جنوت من القوم الظاملني  عليه وسمل من اجلانب القصىص ا 

عنه أ نه اكن يروى لنسائه بعض القصص كقصىت حديث خرافة و قصة أ هل الكهف كام اكن حيبذا ال س امتع لبعض القصص ومهنا قصة اجلساسة 

ذا طلعت الشمس اكنوا و ادلجال. وقد قيل أ يضا أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأ حصابه اكنوا جيلسون ىف املسجد بعد صالة الفج ر فا 

وهكذا نرى أ ن ىف العرص ال سالم أ يضا اكن القصص موجودة ما من انحية الفن  4.يتحدثون فيأ خذون ىف أ مر اجلاهلية فيضحكون و يتبّسم

ىف ال س بوع بل من انحية املوضوع. مث حرص اخللفاء الراشدون عىل ال هامتم ابلقصص فعمر بن اخلطاب أ ذن لقاص أ ن يقص عىل النّاس يوما 
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وأ مر برتمجة قصص العدل والس ياسة. وأ ذن عامثن لقاص بأ ن يقص عىل النّاس يومني ىف ال س بوع وأ جاذ عىل بن أ ىب طالب للحسن البرصى 

صطفى ش يخا من ش يوخ القصص وأ مره بتدوين  أ ن يقص ىف املسجد. وىف عهد ادلوةل ال موية أ جاذ معاوية القص مجلاعة من القصاصني كام أ نه ا 

ختذه قاصا هلما  زدهرت ىف العرص ال موى القصة الشعرية الىت بلغت أ وهجا عىل يد معر بن أ ىب ربيعة وأ دى اخليال فهيا دورا همام  5.يرويه مث ا  وا 

ري سىف بناء القصة. وظهرت ىف ذكل العهد أ يضا القصة التارخيية الىت تروى أ خبار العرب البائدة وملوكها ودولها والقصة ال دبية الىت حتىك 

 6.الشعراء املاضني وتروى شعرمه وأ خبارمه ومأ ثرمه

 القصة يف العرص العبايس

ولقد تطّور املبدأ  القصىص عىل يد الاكتب الكبري عبدهللا بن املقفع، فقد نقل نصوصا من اللغة الفارس ية ذات أ صول هندية تمتّحور حول 

يةل و دمنة" وخالل هذه الفرتة دّونت كتاب أ خر أ يضا حتت عنوان "الف السلطان والرعية والعدل والظمل نرشها بني النّاس حتت عنوان "ك 

ليةل و ليةل" الىت تش متل عىل عدة قصص. ولقد عرف العرب ىف هذا العرص القصة الفلسفية أ يضا كقصة ىح بن يقظان واكن اجلاحظ صاحب 

ة ىف ذكل العرص. واكن من املالحظ أ ن القصص ىف العرص كتاب البخالء وأ بو الفرج الاصفهاىن صاحب كتاب ال غاىن من أ عالم القصة املودّل 

ختذت اللغات العامية لساان لها ومل يدخل ىف ال دب العرىب الفصيح سوى املقامات الىت ىه فن قصىص ونوع أ دىب جديد أ نشأ ه بديع  العباىس ا 

صطالح ال دابء حاكية قصرية تش مت ل لك واحدة مهنا عىل حادثة البطل يروهيا عنه راو معني الزمان اهلمداىن ىف القرن الرابع الهجرى. وىه ىف ا 

ىل تصوير بعض النفوس و الشخصيات  ويغلب عىل أ سلوهبا السجع والبديع. وىه تعترب من البذور ال وىل للقصة عند العرب ل هنا تريم ا 

ىل الصناعة اللفظية خلطت املقامات خطوات واسعة ىف سبي نرصف الكتّاب ا  ل أ هّنا من انحية بطريق قصيص، ولو ل ا  ل النرث القصيص ا 

ن مل تتحقّق فهيا لك الرشوط الفنية للقصة. وسامه ىف هذا الفن بعد بديع الزمان اهلمداين  ال ديب املوضوع حماوةل كبرية خللق القصة الفنية وا 

 الكبري احلريرى وكتب حواىل مخسني مقامات عىل املوضوعات املتنوعة.

حياءها ىف بداية عرص الهنضة ويدور حول موضوعات معينة  واكن الشلك املقايم أ حد ال شاكل القصصية العربية القدمية الىت حاول العرب ا 

حياء الرتاث ال دىب مع جفر الهنضة احلديثة حاول ىل جوانب تعلميية. فلام ظهرت فكرة ا  بعض  شائقة سهةل الفهم كام أ نه هيدف ابدلرجة ال وىل ا 

حياء فن املقامة واكن من مثار هجوده كتابه "مجمع البحرين" ال   ىل ا  دابء تطوير شلكه ومن هؤلء ال دابء الش يخ انصف اليازيج اذلى سعى ا 

 م وحافظ فيه عىل اخلصائص الفنية للمقامة.1856اذلى نرشه عام
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اململكة الباطنية" لعبدهللا ابشا فكري الىت طبعت للمرة ال وىل  ومن املقامات املهّمة الىت قاربت أ دب القصة القصرية "املقامة الفكرية السنية ىف

مسه عبد هللا فكري 1290س نة  ىل ا  ليه حني مّساها "املقامة الفكرية" نس بة ا  ه حيث عّرهبا عن الرتكية بصورة أ دبية. وقد نسب هذه املقامات ا 

ئي الكثري ففهيا موضوع و فكرة وخشصيات وحوار وعقدة و حلها وهذه املقامة كام يقول ادلكتور محمد رشدى حسن هبا من مقومات القصة الش 

هّنا قد قيد ن اكنت قادرة عىل التصوير كام ىه قادرة عىل التعبري،فا  ت وجيمع بني هذه العنارص عنرص التشويق غري أ ن لغة عبد هللا فكرى وا 

نطالقها بسجع وحمس نات وتزيني لفظ وبديعيات مما ضيّق من نطاق التصوير وحّد م  7.ن حرية التعبريا 

ل ومن املقامات قريبة الش به أ يضا ابلقصة القصرية "الساق عىل الساق ىف ما هو الفارايق" ومؤلفها أ محد فارس الشدايق اذلى وضعها كام يقو 

 8.املوضوعات جورىج زيدان لوصف أ سفاره وذكر مصائبه الىت أ ّمرت ش بابه وما فعلته طائفة ال كريوس بأ خيه سعد ومجموعة مرتادفات ىف ش ىت

 9.وعّدها ادلكتور محمد يوسف جنم البداية احلقيقية للقصة القصرية ىف الادب العرىب احلديث

أ ما حديث عيىس بن هشام الىت نرشها مؤلفها محمد املويلحي عىل صفحات جريدة "مصباح الرشق" حتت عنوان فرتة من الزمن مث 

ن معظم النقاد وادلارسني يعدوهنا أ ول معل نرثي يعرض ملظاهر احلياة املرصية ويناقش مشالكت اجملمتع ىف خمتلف ظواهرها.  مجعها ىف كتاب فا 

نقاد ويرى بعض ال دابء أ ن محمد املويلحى قد تأ ثر بأ سلوب املقامة العربية القدمية حني تناول اجملمتع املرصى ومشالكته كام ذهب كثري من ال 

ىل أ ن املويلحى ه  10.و الرائد ال ّول للقصة املرصية القصرية احلديثةومهنم ادلكتور محمد رشدى حسن ا 

 القصة القصرية يف العرص احلديث ودور الرتمجة

ذا نتحدث عن نشأ ة القصة القصرية من انحية الفن فنس تطيع أ ن نقول أ ن القصة القصرية الفنية ظهرت ىف ال دب العرىب ىف العرص احلديث  وا 

منا تأ ثرت ابل دب ال وروىب مبارشة و ظهرت ىف ال دب العرىب احلديث ومل تنشأ  من أ صل عريب فنا اكمال ولو اكن م وجود من انحية املوضوع. وا 

زدهار الصحافة الىت اكن لها دور فاعل ىف بلورة عنارصها الفني ة و ىف مطلع القرن العرشين بطريقة الرتمجة وقد ترافقت نشأ هتا وتطورها مع ا 

نتشا لقد تأ ّخر ظهور القصة  11.ر الثقافة وبروز أ عالم من الكتّاب املتخصصني ىف هذا اللون الشائع من ال دبأ بعادها ال جامتعية والتارخيية ومع ا 

عتقاداهتم بأ هنم  القصرية ىف ال دب العرىب احلديث ل ن العرب اكنوا يعتقدون بأ هنا فن غرىب غري مالمئ مع البيئية العربية والثقافة العربية واكن من ا 

ذا تقّّلوا ال دب الغرىب، ولهذا مل يش تغل هبا كبار ال دابء ومل يكن هناك أ ى وس يةل ل شاعة القصة القصرية س يخففون قمية ال دب ا لعرىب املوروىث ا 

 الىت تنرشها. أ و بعض اجملالت
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تّصال أ دابء العرب ابل دابء الغرب حني أ خذ جّل الطاّلب 1798وىف س نة  م جهم انبليون عىل مرص واكن من نتاجئ ذكل الهجوم ا 

ىل الفرنسا، فهنض أ هاىل مرص من نوهمم العميق وتأ ثر أ دابء العرب بأ دب الفرنىس تأ ثريا ابلغا فأ   ىل البالد الغربية ولس امي ا  ّسسوا ال دب يُرسلون ا 

احلديث عىل منوال الغرىب بناحية وجّددوا ال دب العرىب الالكس يىك لعرص العباىس بناحية أ خرى. وحاول هؤلء ال دابء ىف بداية ال مر  العرىب

ىل العربية. تعد الرتمجة من أ مه القنوات الىت وصلت من خاللها عنارص الفن  أ ن يرتمجوا الرواايت والقصص عن الفرنس ية وال جنلزيية والروس ية ا 

ىلا ىل ال دب العرىب احلديث. فاكن أ ن تأ ثر أ دابء العرب هبا وما لبثوا أ ن أ خذوا هبا ىف كتاابهتم وأ ّول قصة غربية نقلت ا   اللغة لقصىص الغرىب ا 

هطاوى والىت عّرهبا رائد حركة الرتمجة رفاعة الط  (Fenelon)العربية احلديثة ىه قصة "مغامرات تلاميك" أ شهر أ عامل الاكتب الفرنىس فينلون 

م دورا 1870م. وقد لعبت جمةل "اجلنان" الىت أ صدرها املعمل بطرس البس تاىن ببريوت عام 1867بعنوان "مواقع ال مالك ىف وقائع تلامك" عام 

ىل اللغة العربية وىه الىت فتحت صفحاهتا للمحاولت القصصية ال وىل كام ترمج جنيب احلداد مرسحية "الس   ّيد" كبريا ىف نقل ال دب الغرىب ا 

نتقام" و"الفرسان الثالثة" للاكتب الفرنىس "الكس ندر دوماس" و"هرانىن" للاكتب الشهري فيكتور  (Corneille)لكوراني  بعنوان "غرام و ا 

بعنوان "شهداء الغرام". ومن رواد ترمجة القصص الغرىب مبرص محمد عامثن جالل اذلى عّرب بعض ال عامل ال دبية  (Victor Hugo)هيجو 

 .Bernardin de st)وقصة بول و فرجينيا لربانر دين دي سان بيري  (Moliere)ة كطرطوف للاكتب املرسىح الفرنىس مولري الغربي

Pierre) .بعنوان ال ماىن واملنة 

ومع ذكل لعب مصطفى لطفى املنفلوطى دورا هاما ابرزا ىف تعريب كثري من الرواايت والقصص، ومل يكن يعرف لغة أ جنبية فاكنت 

ته ضيقة ولكنه عكف عىل املرتجامت يقرأ  فهيا ويوّسع أ ماد فكره بلك ما يس تطيع من قّوة. واكن فيه طموح و رغبة،فرأ ى أ ن يرتمج بعض ثقاف 

ىل بعض أ صدقائه أ ن يرتمجوا هل  القصص واملرسحيات الغربية ولكن أ ىّن هل وهو ل حيسن الفرنس ية ول غريها من اللغات ال وروبية،فقد طلب ا 

ىل أ صلوبه الرصني. بعض أ اثر واكنت طريقة املنفلوطى أ ن يأ خذ ما ترمج هل وميرّصه متصريا ويعطى  12القوم ال دبية ينقلوهنا مه أ ّول مث ينقلها هو ا 

انر لنفسه ىف ذكل حرية واسعة حىّت لك نّه يعيد كتابته وتأ ليفه من جديد ومن القصص الىت أ عاد تأ ليفها عىل هذا النحو قصة بول وفرجيين لرب

ما جدولني أ و حتت ظالل الزيزفون ل لفونس اكر وقصة الشاعر وسامها "الفضيةل" وقصة  ) (Bernardin de st. Pierreدين دي سان بيري 

أ و سريانودى برجراك ل دمون روس تان وىف سبيل التاج لفرنسواكوبيه. و هبذا ال سلوب من حرية الترصف و التحرير الواسع مرّص طائفة من 

لهيا بعض قصص من تأ ليفه و مجيعها قصص حزينة ابكية،  القصص القصرية لبعض الكتاب الفرنسني ونرشها ىف كتابه "العربات" بعد أ ن أ ضاف ا 

 13واكن من نتاجئ ترمجة املنفلوطى أ ن كتاابته هيأ ت ال ذهان والقلوب لتقبل فن القصص القصرية عىل نطاق واسع.
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 دور الصحافة يف القصة القصرية

لّ قصة مبعناها الص وقد سامهت الصحافة العربية ىف نشأ ة القصة القصرية العربية وتطّورها مسامهة هامة وال عن  حيح مل تعرف ىف ال دب العرىب ا 

تصل هبا الرشق العرىب اكنت ىف أ ّول أ مرها مرتمجة ل مؤلفة. قامت الصحا فة طريق الصحافة. مفن الثابت ىف اترخي الصحافة أ ن القصة  الىت ا 

ىف الشام ومرص وبقية ال قطار العربية ال خرى. ومن أ وائل بدور كبري ىف نرش الفنون ال دبية بني خمتلف البيئات ال دبية العربية منذ ظهورها 

ىل القصة القصرية امل لتفات ا  رتمجة اجملالت الىت ساههمت ىف تطور الفن القصىص جمةل "البيان" لعبد الرمحن الربقوىق و هذه اجملةل أ خذت ىف ال 

سكندر بوشكني ال ديبني ال1919منذ عام  يفان ترجنيف وا  روس يني وشاتو براين الاكتب الفرنىس ولودفيج تيك م فنرشت بعض القصص ل 

مث ظهرت "الس ياسة ال س بوعية" حملمد حسني هيلك فقام برتمجة القصص القصرية أ س بوعيا ورصدت لها اباب اثبتا بني أ بواهبا.  14.الاكتب ال ملاىن

القصص" وخالل هذه الفرتة أ صدر محمد لطفى  واكن من املعارصين صاحل محدى اذلى اكن يرأ س جمةل "املؤيد" ونرش فهيا مجموعته "أ حسن

مجعة رواية واقعية "ىف وادى اهلموم" و نرى ىف ذكل العرص كثري من اجملالت والصحف قام بنرش القصة القصرية مثل "الهالل" جلورىج 

 زيدان و"البالغ ال س بوعى" لعبد القادر مخزة و"شهرزاد" حملمد حسن انئل املرصفى وغريها.

"املدرسة احلديثة" لتطور القصة القصرية و لعبت دورا هاما يف تطورها ومن أ دابء هذه املدرسة محمد طاهر لشني ومحمود وجاء بعد ذكل 

براهمي املرصي وغريمه. أ صدر أ دابء املدرسة احلديثة جمةل "السفور" واكنوا ينرشون فهيا املرتجامت من الفرنس ية والروس ية وبعد توقفها  تميور وا 

ى سعيد حصيفة "الفجر" الىت اكنت لساان للمدرسة احلديثة وبعد ذكل أ خذت القصة القصرية العربية تمنوا حني أ ثرهتا أ كرث أ صدر أ محد خري 

 الصحف واجملالت.

ختالف بني مؤريخ احلركة ل قصة قصرية فنية ظهرت يف ال دب العرىب فاملسترشق الروىس ال دبية العربية احلديثة حول أ و  وقد وقع ا 

م ىف جريدة "السفور" 1917وال ملاىن بروكامن والفرنىس هرنى بريس يرون أ ن قصة "ىف القطار" حملمد تميور الىت نرشت عام كراتشوفسىك 

نه كتب ست قصص قصرية ىف جمةل "السفور"  ىه أ ّول قصة حتمل املعىن الفىن ل ن اكتب هذه القصة اكن واعيا بأ صول كتابة القصة القصرية وا 

ت ىف كتاب بعنوان "ما تراه العيىون". وخيالف هذا الرأ ي ال س تاذ عباس خرض ىف كتابه ال قصوصة ىف ال دب العرىب أ ّول وبعد وفاته مجع

ىل أ ن قصة "سنهتا اجلديدة" الىت نرشت عام  م للاكتب املهجرى ميخائيل نعمية ىه أ ّول قصة فنية ىف ال دب العرىب. 1914احلديث فيذهب ا 

 15م.1915ى أ هنا قصة "العاقر" مليخائيل نعمية أ يضًا الىت نرشت عام أ ما ادلكتور محمد يوسف جنم فري 
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حسان هامن"  وبعد ذكل سامه ىف هذا الفن ال خوان حشاتة عبيد وعيىس عبيد وأ صدر عيىس عبيد مجموعتني من القصص أ ّولها "ا 

صدر ال ديب املبدع حيىي حقى عدة مجموعات م وأ  1922م و أ صدر حشاتة عبيد مجموعة بعنوان "درس مؤمل" 1922م وال خرى "ثراي" عام 1921

م أ صدر أ محد حسن الزايت جمةل "الرواية" ل شاعة القصة و 1927من القصص مثل دماء و طني وأ م العواجز وحص النوم وغريها. وىف س نة 

نتاهجم القصىص ىف هذه اجملةل. ومن أ شهر ىل كتابة القصص القصرية واكنوا ينرشون ا  مه توفيق احلكمي وجنيب حمفوظ الرواية ومييل ال دابء ا 

س متر يكتب القصة القصري  ة وغريهام وتوقفت هذه اجملةل خالل حرب العاملية الثانية. ولعل محمود تميور هو أ برز قصىص ظهر ىف تكل الفرتة وا 

المثائة قصة. وعىل م وقد أ صدر أ كرث من مخسني كتااًب مهنا عرشون مجموعة قصصية تضم أ كرث من ث1973م حىت وفاته عام 1920منذ عام 

ىل خلق أ دب مرص  ن القصة القصرية ىه ختصصه ال ّول وقد بدأ  كتابهتا متأ ثرا بدعوة ال خوين عيىس وحشاتة عبيد ا  نتاجه، فا   16ي.الرمغ من تنوع ا 

ختذ جل ال دابء من ال دب القصىص هواية و وقفوا هجدمه عىل القصة القصرية ومهنم محمد طاهر لشني اذلى أ ص در وبعد ذكل ا 

نتاهجم لهذا الفن ىف ال   دب قصصه ىف ثالث مجموعات "خسرية النائ" و"حُيىك أ ن"و"النقاب الطائر". ومن أ برز ال دابء ال خرين اذلين وضعوا ا 

براهمي املرصى ويوسف الس باعى دريس و ا  نتاهجم القمية تطّورت القصة القصرية تطورا  وغريمه العرىب من أ مثال طه حسني ويوسف ا  وبسبب ا 
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